
Collection Classique 
YATZY 

 

5+ lat 

2+ graczy 

15+ minut 

 

Zawartość pudełka 
5 kostek, kubek, notes z tabelami do zapisywania wyników, instrukcja. 

 

Cel gry  

Celem grających w Yatzy jest uzbieranie jak największej liczby punktów, które przyznawane są za 

różne kombinacje oczek. Gdy tabela wyników jest zapełniona, punkty są podliczane, a gracz z ich 

największą liczbą zostaje zwycięzcą. 

 

Zasady gry 
W każdym swoim ruchu gracz może trzykrotnie rzucić kośćmi. Nie jest jednak do tego zobligowany, 

jeśli jest zadowolony z rezultatu otrzymanego po jednym lub dwóch rzutach. Po każdym rzucie w 

danej kolejce gracz decyduje, którymi kośćmi będzie rzucał kolejny raz. Ruch zawodnika kończy się, 

gdy uzyskany wynik zostanie zapisany w pustej kratce tabeli wyników. 

Liczba zawodników jest dowolna, a kolejka przechodzi w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara. 

  
Zapisywanie wyników 
Jeden z grających jest odpowiedzialny za zapisywanie wyników. Każdy gracz ma w tabeli wyników, 

podzielonej na kategorie, swoją kolumnę, w której zapisywane są jego punkty. 

 

Przykład 1: W pierwszym rzucie gracz otrzymuje 1-4-4-6-6. Decyduje się zostawić dwie szóstki, a 

rzucić powtórnie pozostałymi trzema kośćmi. W drugim rzucie wypada 6-4-2. Ponownie zawodnik 

zostawia szóstkę, rzuca dwoma pozostałymi kośćmi i otrzymuje 5-5. Gracz ma tzw. full, za układ 6-

6-6-5-5, który daje mu 28 punktów (suma oczek 6+6+6+5+5). Wynik ten jest wpisany do kratki w 

linii „full” tabeli wyników. 

 

Przykład 2: Pierwszy i drugi rzut przynoszą identyczny rezultat jak w poprzednim przykładzie, a 

trzeci rzut daje 1-3. Teraz, gracz ma „trójkę”, czyli trzy kości z identyczną liczbą oczek (6-6-6-1-3) i 

otrzymuje 18 punktów (6+6+6), które zapisuje do kratki w linii „trójka” w tabeli wyników lub w linii 

„szóstki”. Jeśli obydwa z tych pól są już zajęte można wykorzystać jeszcze pole „szansa” i wpisać do 

niego sumę oczek wyrzuconych na wszystkich kościach. Jeśli jednak także to pole było 

wykorzystane już wcześniej, grający musi wybrać dowolne spośród niezapełnionych jeszcze kratek i 

wpisać w nie „0”. Każde pole może być wykorzystane tylko raz w całej grze. Tak więc jeśli np. w 

jakimś polu zapisane zostało „0”, to ono też nie może być wykorzystane ponownie. 

 

Zwycięzca 
Zwycięzcą zostaje osoba, która po zakończeniu gry (gdy wszystkie pola w tabeli wyników są 

zapełnione), ma największą ilość punktów. 

 

Powodzenia! 



 

 

 

Kombinacje 
 

JEDYNKI: wpisujemy sumę oczek z kości, na których wypadło jedno oczko (np. wyrzucenie 1-1-1-1-

6 daje 4 punkty). 

DWÓJKI: wpisujemy sumę oczek z kości, na których wypadły dwa oczka (np. wyrzucenie 2-2-2-4-5 

daje 6 punktów). 

TRÓJKI/CZWÓRKI/PIĄTKI/SZÓSTKI: wpisujemy sumę oczek z kości, na których wypadło 

trzy/cztery/pięć/sześć oczek. 

BONUS: jeśli suma z poprzednich sześciu pól daje co najmniej 63 punkty, gracz otrzymuje 

dodatkowo 50 punktów. W przeciwnym przypadku w polu tym wpisujemy „0”.  

PARA: wpisujemy sumę oczek z kości tworzących parę (np. 1-3-4-6-6 daje 12 punktów). 

DWIE PARY: wpisujemy sumę oczek z kości tworzących dwie pary (np. 3-4-4-6-6 daje 4+4+6+6 czyli 

20 punktów). 

TRÓJKA: wpisujemy sumę oczek z trzech kości z identyczną liczbą oczek (np. 4-3-5-5-5 daje 15 

punktów). W razie potrzeby możemy jednak w tym polu wpisać sumę z trzech kości nawet, jeśli np. 

na czterech kościach otrzymaliśmy taką samą ilość oczek (np. 4-4-4-4-1 daje wtedy 4+4+4=12 

punktów). 

KARETA: wpisujemy sumę oczek z czterech kości z identyczną liczbą oczek (np. 1-3-3-3-3 daje 12 

punktów). 
MAŁY STRIT: 1-2-3-4-5 daje 15 punktów. 

DUŻY STRIT: 2-3-4-5-6 daje 20 punktów. 

FULL: suma „trójki” i „pary” (np. 3-3-3-2-2 daje 13 punktów). 

SZANSA: to pole może być wykorzystane, gdy nie ma możliwości zapisania otrzymanego rezultatu 

w żadnym z innych wolnych pól, lub gdy np. otrzymano bardzo wysoki wynik i chcemy, aby go 

zapisać (np. mając 6-6-5-4-3 możemy w polu „para” lub „szóstki” wpisać 12, możemy jednak 

również wpisać 24 w polu „szansa”). W polu tym wpisujemy sumę oczek z wszystkich pięciu kości. 

YATZY: w tym polu możemy wpisać 50 punktów, jeśli na wszystkich kościach otrzymaliśmy 

identyczną liczbę oczek (np. 2-2-2-2-2 lub 6-6-6-6-6). 

 

 

 


